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Vaccinarea împotriva COVID-19 este disponibilă și este 

dreptul dumneavoastră să fiți protejat/ă de bolile infecțioase. 
 

Vaccinul împotriva COVID-19 este gratuit pentru toate persoanele din Regatul Unit. Inclusiv 
pentru toți migranții. 

 
Milioane de oameni s-au vaccinat împotriva COVID-19 în Regatul Unit. Acesta este sigur și nu 

conține ingrediente de origine animală sau ingrediente dăunătoare. Este cea mai bună 

modalitate de a preveni decesul sau o boală severă din cauza COVID-19. 

Nu trebuie să fiți înregistrat la medicul de familie sau să aveți număr de NHS pentru a putea primi 
vaccinul împotriva COVID-19. 

Dacă nu aveți număr de NHS puteți lua legătura cu clinica medicului de familie pentru a 

organiza vaccinarea sau vă puteți prezenta la un centru de vaccinare împotriva COVID-19 unde 

programarea prealabilă nu este necesară. 

Dacă aveți număr de NHS, când sunteți chemat/ă pentru vaccinare, vă încurajăm să vă 

prezentați. 

Pentru a decide ce este mai bine pentru dumneavoastră și pentru persoanele care locuiesc cu 

dumneavoastră, vă vom oferi informații legate de vaccinarea împotriva COVID-19 și puteți adresa 

întrebări cadrului medical. 

Nu veți fi niciodată forțat/ă să vă efectuați vaccinarea împotriva COVID-19 și nu vă afectează 

statutul de azil sau de refugiat. 

 
Nu este nevoie de verificări de imigrație pentru a fi testat/ă, tratat/ă sau vaccinat/ă 

împotriva COVID-19. 

Pentru a primi protecția cea mai optimă împotriva COVID-19, în mod normal, aveți nevoie de 

două doze de vaccin împotriva COVID-19 

 

După ce ați fost vaccinat/ă vi se va da un card cu informații legate de vaccin, dacă puteți, luați 

acest card la dumneavoastră când mergeți pentru a doua doză de vaccin. Dacă nu vi se oferă 

acest card, vă rugăm să îl solicitați. 

Puteți citi mai multe despre vaccinarea împotriva COVID-19 în engleză și în alte limbi: 

• COVID-19 guide for older adults 

• NHS England COVID-19 vaccination communication materials 

• COVID-19 vaccination for women of childbearing age, pregnant, planning a pregnancy or 
breastfeeding 

 

 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-guide-for-older-adults
https://www.england.nhs.uk/london/our-work/covid-19-vaccine-communication-materials
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding


• COVID-19 easy read resources 

• Doctors of the World UK COVID-19 vaccination information 
 

Mă pot înregistra la un medic de familie? 
 
Orice persoană din Regatul Unit se poate înregistra la un medic de familie. Medicul 

dumneavoastră de familie vă poate ajuta să accesați serviciile de sănătate. 

Vi se poate cere dovadă de adresă și dovadă de identitate. 
 
Dacă nu aveți dovadă de adresă sau de identitate, spuneți-le că nu le aveți. Încă vă puteți 
înregistra la un medic de familie. 

Dacă aveți dovadă de adresă și de identitate, încercați să le furnizați dacă puteți. 

Informațiile pe care le deține doctorul dumneavoastră despre dumneavoastră și despre 

sănătatea dumneavoastră sunt confidențiale. 

 

Puteți arăta această scrisoare la clinica medicului de familie când vă înregistrați, dacă vă 

este de folos. 

Pentru asistență în a găsi sau a vă înregistra la un medic de familie, discutați cu asistentul 

dumneavoastră de locuință sau sunați la 0300 311 2233. Puteți găsi mai multe informații la:  

NHS website și la GP access cards. 

Cu stimă 
 
 

 
Dr Nikki Kanani 

Deputy SRO, COVID-19 Vaccination 

Deployment Programme 

Medical Director of Primary Care 

NHS England and NHS Improvement 

 

 

 

 
This letter is translated into Romanian. 
This letter is also available in English and translated into Arabic, Bengali, Brazilian Portuguese, Bulgarian, 
Chinese, Czech, Estonian, Farsi, Greek, Gujarati, Hindi, Latvian, Lithuanian, Punjabi, Polish, Romani, 
Russian, Spanish, Somali, Turkish, Twi, Ukrainian and Urdu. 
 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-easy-read-resources
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-vaccine-information/
http://www.nhs.uk/register
http://www.nhs.uk/register
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/gp-access-cards/

